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 3102موجز تقرير أعمال المركز في عام 
، زهر   3102هذا تقريرر ورز و زور رو زيوخرص  الرق ارتقريرر ارلرعوص اروار ا عاورعص ارارع  

ا عواترب زبلر ص وبعلرر  هذا ارتقرير هز سهزرق إطاع ار براء زاروهتوين الى طبياق أاورعص ارور رو زاج
 . زاج راك ازايق اعاوعص زطريقق إ ارتهع زاإلل عالت ارتي تزا ب اراوص

  3102رات للعام على صعيد التطو : أولا 
 :له ت أاوعص ارور و في هذا اراع  تحزاًل ولحزظًع في و عالت أسعسيق أهوهع 

 3100ياررعير / خررعاي نرلور ررو زارررذ   طررط رررب واررذ  ررعاز  اروررمتور ارالورري ايررر اررر زر  تافيررذ -0
، حيررع اقرر   " ارتحرر يعت زاافررع ... حر ررعت اإلسررا  ارسيعسرري فرري ارررزطن اراربرري : بااررزان

بعحخررًع ز بيرررًا زسيعسرريًع  031، زقرر  لررعرك فيررب وررع يويرر  الررى 01/00/3102-01ارور ررو فرري 
 ، ز رعن تظرعهرة الويرق ارع رة فري ارلرر  اعزسرط، حظيرتع يويًع ون أربع الرة  زررق اربيرقزأ 

  .بوراقبق هعئلق إااويًع زاست بعريًع زسيعسيعً 
اعورًع، زيهر    21-33، زهز وات ى ولو  رللبعب وع برين  اروات ى ارف ر ااطا  ولرزع  -3

إررى بارعء ارتف يرر زارف رر ارواعلرر، زتالرريص ارف رر اراربري اإلسراوي اعلريص رر يه ، ز ررذرك 
ن رلا رررزيق روقرررعبات زا تبرررعرات بارررعء ارتف يرررر زارف رررر ارسيعسررري ار رررا ، زي  رررع ارورلرررحز 

 01اربرعرغين  3102إ عفق إرى  زرات است لع  ولووق رهذ  ارغعيرق، زياتبرر أا رعم  رارع  
ل لًع ت  ترليحه   55ا زًا ون ارا بق اروتفزقق في ارذ عء زارق رات زاالستا ا ات ون بين 

اوص و وزاعت رهذ  ارا زيق، زق  تار زا روحع رات ز زرات ززرش اوص زا زات زبراوج 
، حيع سعه  في تطزير تف يره  زرفع وستزاه  ارف رر  3102طيلق اخاي الر لهرًا ون اع  

وف رررًا زقيع يررًع زأ ع يويررًع اربيررًع ورن خوررعاي  زص اربيررق، زي  ررع براررعوج ارواترر ى  03أ خرر وررن 
 رُيلررعر إرررى 3102زو ر عتررب راوليررق تقيرري  زاسرراق  رراص اعلررهر ارخاخررق اعزرررى وررن اراررع  

ا ا  ول  وت عوص رلت ربرق راقلهرع إررى أقطرعر أ ررى ، فري حرعص رابرت أ   هرق برذرك تطزير  زاج
 . 3102 وع ي ر  حعريًع تزسيع  ائرة ارترليح الستقطعب ا   وخيص   ي  ربراعوج اراع  

، زاررررذ  ي ورررع ا برررق ورررن اروف ررررين زارسيعسررريين ارلرررعرزن ارسيعسررري ارلرررهر ارا رررعا بعاتظرررع   -2
زاع رررع يويين فررري حرررزارات سرررع اق فررري أ خرررر ارق رررعيع حسعسررريق ز طرررزرة الرررى اعر ن زارارررعر  
اراربرررري زوررررن و تلرررر  وزايررررع اراظررررر، زهررررز و ررررعن  ررررعوع عف ررررعر زتز هررررعت ز برررررات وتازاررررق 

 ا  رربا  اروزا ريع وويًا، يت  ارتزسع فري اإلار 05-03زوتا  ة، زيلعرك فيب اع ة وع بين 
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ال ع، زقر  اااقر  الرر وررات هرذا ارارع  بولررا ق ورار علق رتلص إرى الرين أز خاخرين وورياً 
ااويعً  051يقص ان   .  بيرًا زاج

ر  وق ارقرار زارتفي ر في ارق رعيع ارحر رق زذات اعخرر  أزرا  ارسيعسعت اروز هقارب ء بإا ا   -2
 .اربليغ الى ارتحزالت في ارواطقق

سرربتوبر / ااتبررعرًا وررن لررهر أيلررزص ACT)) فريرر  اعووررعت اراربررياراوررص فرري ولرررزع ااطررا   -5
، زبولررعر ق فريرر  أر ارري وت لررة وررن سررباق  بررراء يسرراى إرررى ويررع ته  إرررى الرررة، 3102

اربيق أز اح  أووق تور بهع ارواطقق ار حزصزتقز  ف رة ارولرزع الى إل ار تقرير استراتي ي 
عقطرعر اراربيرق، زذررك بوار ص تقريرر  رص لرهرين الرى اعقرص، زقر  خر بهرع ااأقطعرهع أز أووق تتر

ار رررربق "زأاررر  رلتقريرررر اررابرررع، زقررر  تاعزررررت هرررذ  ارتقرررعرير  3102لررر ر خاخرررق تقرررعرير ارررع  
ارروع ارسرراا ار يوررعز  ارسررزر  زااا عسررعتهع الررى ارروع ارسرراا "، ز"اراسرر ريق اعوير يررق رسررزريع

حيررع  عاررت ارتزقاررعت رلتزلرريعت زار يررعرات ؟ "إرررى أيررن: اعووررق ارولررريق"، ز"ارارزز  اإليراارري
قريبررق  رر ًا وررن ارزاقررع ارررذ  بياهررع بارر  ذرررك، زخرر  إيلررعرهع إرررى ار هررعت اراربيررق ارواايررق زذات 

ارتح يعت ارحر ق ارتي تزا ب حر عت اإلسا  ارسيعسي فري ارواطقرق "زتحت ارتلطيب ارللق، 
يرًع فارا بإ رعفق حرزاري الررين  بيررًا اربيرًع ، زي طط رتزسيع اورص ارفرير  ري رزن ارب"اراربيق

را زيق ارفري ، زاق  ا توعاعت واتظورق بيراه   إ رعفق إررى اإل ارة اإلر ترزايرق رلتزالرص فري 
زهرررز ياوررص الررى االسرررتفع ة وررن ت ربررق و وزارررق اعووررعت ار زريررق ارتررري  تقررعرير ارفريرر إارر ا  

رور رو ت ربرق  ورن سرازات رتحقير  بلغ  حيع ح   اتقريرهع ياتظر لاعع ارقرار في اراعر  
  .3101_3102ذرك اربيًع 

وحعزررق رتحقير  تزافر  زطاري أر اري لرعوص برين و تلر  اعطررا  الرى ار  زص زعزص ورة فري  -1
ارسيعسق )تاعزرت  وسق وحعرز أسعسيق " احز أر ن آون زوستقر زوو هر"باازان  زخيقق زطايق

، حيرع أار ت (ارسيعسري، ارو تورع زومسسرعتبار عر يق، ارق عء زار ستزر، االقتلع ، اراظرع  
زرقق أسعسيق ون قبص  براء الى و ى أربع زرش اوص، خر  تر  ار رهع رلواعقلرق زاإلقررار فري 

ل ليق وتازارق، زلرعاتهع ر ارق وات برق ورن ارار زة  25ا زة  علق بهذا اروز زع بولعر ق 
اويررق رو ررعوياهع، زقرر  زترر  طبعاتهررع زترر ازرهع الررى وسررتزى اررربا  إ ررعفق ارررى ارتغطيررعت االا

ن ررررر  يررررت  بارررر  تحزرهررررع إرررررى ولرررررزع زطارررري تتباررررع  ار زرررررق  حظيررررت ارزخيقررررق بررررعرقبزص اراررررع  زاج
 . زارواعر ق
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 رعن قر  تر  إار ا   رواهر  اعحورر   ترعب وهاري فري وارعهج تر رين ارق ريق ارفلسرطيايقإل ار  -1
و رعاي إ رعفق ر راسعت بيت اروق ن في اريون، زق  تر  تزويارب الرى اطرع  زاسرع بسرار لربب 

ارى اإلهر اءات، زهرز  ترعب  ريرص وارين ع  واهر  أزحروب أز  وايرق ترارب بتر رين ارق ريق 
 . ارفلسطيايق زأسعسيعتهع عفرا هع زارواتسبين إريهع

ارو تالفرق  بتزقيع اقز  زت هيو وستلووعت ارالر اإلر ترزاي إلل اراتب زوطبزاعتبب أ ارور و  -1
 .  ايق، زال واص ارولرزع قي  ارتافيذوع ا   ون ارلر عت اراربيق زاعر 

 
 مجالت الهتمام األساسية : ثانياا 

اهت  ارور و زبل ص ور و بعرتحزالت ار يوقراطيق ارتي أاقبت ارخزرات اراربيق في بل ان ارربيرع   
اراربررري، زألررر ر ارا يررر  ورررن ار راسرررعت زارتحلررريات زاروطبزارررعت زاقررر  اررر  ًا ورررن أالرررطتب فررري هرررذا 

رسيعسرري ارسريع ،  وررع اهرت  بوتعباررق ارلران االسرررائيلي زارفلسررطياي زاعر اري زتحررزالت ززاقرع اإلسررا  ا
في ارواطقرق،   ورع اسرتور ارور رو بإلر ار وطبزاعترب ار زريرق ورع تطرزير زتازيرع وزا رياهع بعاتظرع ، 
ززسررررع وررررن ااقعتررررب اراربيررررق زاإلسرررراويق  رررراص هررررذا اراررررع  وررررع ورا ررررو ار راسررررعت زارقررررزى ارسيعسرررريق 

 . زاع ع يويين اروهتوين بهذ  ارتحزالت
 

 نشاط المركز الثقافي والعلمي : ثالثاا 
ياقرر  وخلررب  رص خرراع سررازات،  (0)لرى ارلرراي  اررقوري فقرر  اقرر  ارور رو وررمتورًا الويررًع  عوارعً ا

لررعرزاعت سيعسريق لررهريق، إ ررعفق إررى براو ررب اع رررى  (01)الويتررين، زاقر  الرررة (3)زاقر  ارر زتين
ارخعبتررق زاروتالقرررق ب رررعئوة اربحررع ارالوررري رطلبرررق ار عواررعت اعر ايرررق فررري  رزتهررع ار عوسرررق الررررة رارررع  

 01بو تل  براو هع زاحتفعالتهع، زاق  ارحفص ارسراز  اال تورعاي ارالوري بح رزر أ خرر ورن  3102
 .العطًع خقعفيًع زالويًع زا توعايعً  (01)وويًا زسيعسيًع، ريبلغ و وزع فاعريعت ارالعط رهذا اراع  حزاري

 
 اإلصدارات الورقية واإللكترونية : رابعاا 

 (1) ارزرقيرررق زاإلر ترزايرررق فقررر   ألررر ر ارور رررو سرررت الرررى لررراي  اإللررر ارات زاروطبزارررعت
أارر ا  وررن   (2)وطبزارعت زرقيررق وررن ار راسررعت زارارر زات زلررهريق ارلرر  اعزسررط،  وررع ألرر ر أرباررق

تقعرير رفري  اعووعت اراربي،  وع  (2) و لق  راسعت لر  أزسطيق ارفلليق اروح وق، زأل ر خاخق
اخاررين  3102رلرران اإلسررائيلي ألر ر واهررع  راص ارع  الرررات إر ترزايرق  علرق بع (2) ألر ر خراع
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تحلرريات   (1) راسررعت ور رروة بخررت ار ترزايررع،  وررع ألرر ر خوعايررق  (2)ز وسررين ارر  ًا، زألرر ر أرباررق
ر ترزايرعً ( 31)، ريلبح و ورزع هرذ  االلر ارات اروازارق وتازاق بخت  ذرك إر ترزايعً   الر ارًا زرقيرًع زاج

 .ت إر ترزايق  علق بعرلان اإلسرائيليإل ارا 2ا  ًا ون  53إ عفق إرى 

 األهداف ومؤشرات اإلنجاز : خامساا 
ون ار  ير بعرذ ر أن رلور و  طق استرايت يق زتز هعت استراتي يق يسرير الرى هر يهع، بر أت 

فرري  3102، حيرع زقررع ارارع  3105إررى اررع   3103، زبرر أت بار هع اررع  3101حترى  3115ارع  
ت يق، زهرري تت ررزن وررن  وسررق أهرر ا  زر ررص واهررع وملرررات إا ررعو، زيلررت  ارفترررة ارخعايررق رهررذ  االسررتراي

الرى سرتق  3102واهع سازيًع بوع يحق  اعه ا  االستراتي يق رلفتررة باسرب واقزررق، حيرع ر رو ارارع  
الورًع %. 21يو ن ارقزص إن وع تحق  واهع و ولق يت عزو اسبق ارر ز أه ا  تلب في أه ا  ارفترة، 

 %. 11يت عزو ارر  3102راع  اربراوج زاعاوعص ارو ططق زاروست  ة  ون ت  تافيذ بان وع 

 الهيكل واإلدراة : سادساا 
الررى ارلررراي  اإل را  زارهي لرري ياورررص ارور ررو رتحقيررر  أه افررب زوراقبرررق رفررع وسرررتزاهع ارالوررري 

  وسررررقز ز تهررررع زتزسرررريع  ائرررررة ارتررررعخير، زوتعباررررق تطررررزير اعاوررررعص زارزسررررعئص ارو تلفررررق وررررن  رررراص 
هيئررق اإل ارة، -2و لررن ارت طرريط،  -2ارو لررن ارالورري،  -3و لررن اعواررعء،  -0: وسررتزيعت، هرري

تقررز  هيئررق تحريررر ومرفررق وررن سررباق أ ررع يويين ياررعزاه  ورر ير تحريررر زسرر رتير تحريررر الررى إ ارة  -5
ارر ا  اربحررزع  ارو لررق بلرر ص  ررعة، فيوررع ت  ررع اوليررق ارتقيرري  رزسررعئص االسررتبعاعت ززرش اراوررص زاج

، 3100قررعرير اررن أاوررعص ارور ررو ر ررص فترررة ت طرريط اسررتراتي ي، حيررع اقرر ت اع يرررة فرري اررع  زارت
 .   3105زيتزقع اااقع  ارتعريق في اراع  

 إشكالية المرجعية الستشارية : سابعاا 
أخرعرت هيئرق اإل راة إلر عريق ار   تحقر  ارور ايرق ارالويرق  3102في ارال  ارخعاي ون اراع  

رلور ررو رارر  أاررب قررع  فيوررع يتالرر  بررعرخزرات اراربيررق زارتحررزالت ار يوقراطيررق ر  زاالستلررعريق بلرر ص ورر
لرر ر وطبزاررعت إر ترزياررق ززرقيررق، زتزالررص وررع ار هررعت اروتافررذة زاروررمخرة فرري  ببررراوج زالررعطعت زاج
وسعر ارتحزص ار يوقراطي، اير أارب رر  يتحرزص ري رزن ارور رع اعزص اربيرًع فري و رعص ارخرزرات اراربيرق 

بلرران  "اإلوررعرات رل راسررعت زاربحررزع االسررتراتي يق"رارر  أن تقريررر ور ررو زذرررك اررر يوقراطي، زارتحررزص 
، زقر  اقر  ارور ورلتاعورص ورع هرذ  اإللر عريق أ خرر ورن 3103ارورا و اراربيق ق  لافب ار رعون رارع  
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 6 إلى 6 صفحة

 

 ون زرش ي ر  حعريًع ارتزلص إرى  العتهع رتطزير زتح يع أاوعص ززسعئص ارور و ريحق  اسربًع 
 .  3102أالى ون ارور ايق رألازا  ارقع وق ز علق راع  

 
 الحضور اإلعالمي : ثامناا 

الى لاي  ارح زر اإلااوي رالعطعت زأاوعص ارور و يو ن ارقزص بااب  عن  زن اروسرتزى 
وررن ارو طررط رررب، زذرررك برررا  أن ارربررع % 25اروطلررزبإ إذ تبلررغ اسرربق تحقيرر  اإلا ررعو رهررذا اراررع   

 .زرًا ولحزظًع يو ن ارباعء اليب بباعء قس   عة رإلاا  رلفترة ارقع وقاال ير له  تط

 الفرص والطموح : تاسعاا 
زبطياق ارحعص فإن ارور و ياتق  أن فرة اراوص اروتعحق  بيرة زارطعقرعت زار رزا ر ارفايرق زارالويرق 

في اروسرررتورة ورررن اعر ايرررق زاراربيرررق اروتعحرررق  بيررررة، ر رررن اإلو عارررعت اروع يرررق زولرررع ص ارتسررررب اررررزظي
زواهع ور واع ال تواص تق  في ز ب ارطورزا اع برر رتحقير   في اروول ق ارلر عت ارلغيرة زاروتزسطق

إا عوات باسب أالى، حيع إن ارور و ال يتلقى ارتوزيص اع ابي وطلقًع، زياتو  الى إو عاعتب ارذاتيرق 
سهعوعت با  ارومسسعت ارزطايق زاراربيق في با  براو ب ار ب  .يرةزاج

لرر اراتب يو ررن ارر ررزع إرررى وزقاررب ابررر *  راطرراع الررى اروويرر  وررن أالررطق ارور ررو زبراو ررب زاج
، أز ابرررررررر ارتزالرررررررص ورررررررع ارور رررررررو بعإليويرررررررص www.mesc.com.jo ارررررررررابط اإلر ترزاررررررري

 mesc@mesc.com.jo 962+-6- 4613451، أز ارتلفزن  
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